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ZA Ś WIAD CZENIE ED l 6 60 l I 9
Kocioł wodny typu Tytan Bio 30

o nominalnej mocy cieplnej 30 kW
z aultomaqcznym podawaniem paliwa, opalany biomasą w po§taci §pra§owanej (pelet)

produkowany przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
ul. Poddanę 3, 43 -246 Strumień

spełniawymogi doĘczące ekoprojekfu (ecodesign) określone RoryorządzeniemKomisji (UE) 2015/1189
z dnia28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyreĘwy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009l125lWE

w odniesieniu do wymogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Gazowej.
Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu ff 117 llg-Lc
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
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Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efeĘrvność energetycma
ogrzewania pom ieszczęń Ę" 77 %

> 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
> 77 d|a kotłów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr

Wfiarzane ciepło
użltkowe

Sprawność uątkowa ZlĘcie energii elektrycznej na
potrzeby własne*

Emisje doĘczące sezonowego ogrzewania
pomieszczeń dla paliwa zalecanego
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28,5 9,0 83,2 80,4 0,063 0,02l 0,004 15 5 l19 191
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EEI:114 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 < 500 <200
Pomiuy zuZyciaenergii elektrycznej wykonało Laboratorium Badń Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i oraz Emisji Ęłowo -
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